
 

Gemeente Beekdaelen: kies zelf je bruikleentoestel 

 
Voor wie is dit portaal bedoeld? 

Dit portaal is ontwikkeld voor medewerkers van de gemeente Beekdaelen die in aanmerking komen voor 

een bruikleen smartphone toestel. Gemeente Beekdaelen heeft in samenwerking met ARP Nederland een 

Choose-Your-Own-Device (CYOD) portaal ontwikkeld, gericht op smartphones / mobiele telefonie. Dit 

portaal geeft jou als medewerker van Gemeente Beekdaelen de mogelijkheid om eenvoudig een 

smartphone / telefoon zelf uit te kiezen.  

 

Wat biedt dit portaal? 

De speciale prijzen en exclusieve promoties op een geselecteerd smartphone-aanbod (inclusief accessoires) 

gelden uitsluitend voor de medewerkers van de gemeente Beekdaelen. Middels een speciale gecreëerde 

webshop bij ARP Nederland kun je op een gemakkelijke en veilige manier een smartphone bestellen. 

Gemeente Beekdaelen vergoedt eenmalig het bedrag van € 350,- inclusief BTW op jouw bestelling in de 

vorm van een voucher(code). Mocht de prijs van het gekozen toestel boven dit bedrag uitkomen, dan dien je 

het resterende bedrag aan het eind van de bestelling te voldoen via iDeal of Creditcard.  

 

Als voorbeeld:  

De Apple iPhone 7 32GB zwart kost € 765,33 inclusief BTW.  

Na het invoeren van jouw vouchercode tijdens het afrekenen is het resterende bedrag € 415,33 inclusief BTW en 

kun je direct via iDeal of Creditcard voldoen. 

 

Hoe kies ik mijn bruikleentoestel?  

Je kunt een bruikleentoestel kiezen door een bestelling te plaatsen. Hiervoor hoef je géén account aan te 

maken bij ARP Nederland. Je krijgt automatisch van de gemeente een bericht met hierin jouw persoonlijke 

vouchercode.  

Vervolgens ga je naar het portaal via de volgende link: https://www.arp.com/customershops/nl/bdncyod 

 

Bij het invullen van jouw persoonlijke gegevens vul je jouw (werk)e-mailadres in, met jouw naam en (werk) 

telefoonnummer, met als adres Deweverplein 1 6361BZ Nuth. Nadat de bestelling geplaatst is bij ARP zal 

het verkoopteam van ARP een check uitvoeren op de juistheid van de ingevulde gegevens. Lees voordat je 

een bestelling plaatst ook goed de aanvullende voorwaarden door op het CYOD portaal van voor Gemeente 

Beekdaelen.   

 

Waar kan ik terecht met vragen of opmerkingen over het assortiment van ARP? 

Het assortiment dat je terugvindt op de webshop is zorgvuldig samengesteld door ARP Nederland en 

Gemeente Beekdaelen. Mocht je onverhoopt toch nog iets missen qua accessoires, schroom dan niet om dit 

kenbaar te maken bij ARP. De contactgegevens van het ARP verkoopteam staan vermeld op de homepage 

van het CYOD portaal.    

 

 

Wij wensen je veel plezier met het nieuwe toestel!   

 

https://www.arp.com/customershops/nl/bdncyod


 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 
ARP Nederland & Gemeente Beekdaelen 

 


